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�سورية :ماذا يعني عدم التحاق
متدربّين في المع�سكرات الأميركية؟
} حميدي العبدالله
أعلنت ال��والي��ات المتحدة رسميا ً أنها ت��واج��ه أزم��ة حقيقية ،ألنّ
معسكرات التدريب التي أقامتها في األردن وتركيا تكاد تكون خالية
أي من العناصر السورية التي تتلقى التدريب على أيدي
من المتد ّربينّ ،
الواليات المتحدة ...يحدث هذا على الرغم من اإلغراءات الكثيرة التي
تقدّم لتشجيع بعض السوريين على االلتحاق بهذه المعسكرات ،حيث
ق �دّرت صحيفة «واشنطن بوست» األميركية أنّ كلفة تدريب مقاتل
سوري واحد تصل إلى ( )100ألف دوالر أميركي ،ذلك أنّ الواليات
المتحدة أنفقت منذ بدء األح��داث على تدريب  15ألف مقاتل سوري
مليار دوالر أميركي ،وفقا ً للصحيفة ذاتها.
لكن ما هي ال��دالالت التي ينطوي عليها ع��زوف الشباب السوري
عن االلتحاق بمعسكرات التدريب في تركيا واألردن على الرغم من
اإلغراءات المقدّمة والتي تفوق الخيال في ظ ّل الظروف الصعبة التي
يواجهها السوريون؟
هذه المقاطعة لمعسكرات التدريب من قبل الشباب السوري تعني
اآلتي:
أوالً ،وع��ي ه��ؤالء الشباب لحقيقة ما ُد ّب��ر وم��ا يد ّبر لوطنهم ،فما
عالقة الواليات المتحدة والدول االستبدادية في المنطقة ،بشعارات
الحرية والديمقراطية ،وقناعة هؤالء الشباب أنّ هذه الشعارات هي
تصب في مصلحة السوريين.
واجهة لتحقيق أهداف وغايات ال
ّ
ثانياً ،تعبّر هذه المقاطعة ،إضافة إلى مستوى الوعي عند الشباب
ال�س��وري لحقيقة م��ا ي�ج��ري ،ع��ن وطنية ُع��رف بها ال�س��وري��ون على
امتداد تاريخهم ،حيث كانوا دائما ً في مقدّمة الصفوف في معارضة
االستعمار وال��وص��اي��ة األجنبية .فالشباب ال �س��وري يفضل اليوم
الهجرة إلى أوروب��ا ،أو إلى ال��دول المجاورة والعمل بجهده وعرقه
للحصول على أق�� ّل بكثير مما ي�ع��رض عليه م��ن روات ��ب لاللتحاق
بالجماعات اإلرهابية المسلحة ،من أن يتجنّد في مخطط إللحاق األذى
بوطنه وشعبه وتدمير ممتلكات سورية ،واستنزاف قدراتها.
يفسر هذا العزوف عن االلتحاق بمعسكرات التدريب االعتماد
ثالثاًّ ،
على العناصر األجنبية للحفاظ على السيطرة على المناطق السورية
القريبة من الحدود ،سواء مع تركيا أو مع األردن أو مع العراق ،وهذا
يفسر أنّ عبء الهجوم على وح��دات الجيش العربي السوري
ال��ذي ّ
في محافظة إدل��ب ك��ان على عاتق التركستانيين من أص��ول صينية
والشيشانيين واألف�غ��ان والداغستانيين والباكستانيين ،وقلة من
أن القوة الضاربة في جيش
إرهابيّي عرب السعودية والمغرب ،إذ ّ
«الفتح» كانت من األتراك والطاجيك والشيشان ،والمساهمة السورية
اقتصرت على األدالء ،وهذا هو واقع الحال مع «داع��ش» التي قدّرت
أوساط استخبارية غربية أنّ نسبة األجانب بين مقاتليها في سورية
تزيد عن  70في المئة ،واألمر ذاته ينطبق على جبهة درعا والقنيطرة،
حيث أنّ إلرهابيّي األردن المنتمين إلى «النصرة» و»داع��ش» الدور
أي أنّ الجبهات الثالث المشتعلة
األساسي في الحرب الدائرة هناكّ ،
القريبة من الحدود العراقية والتركية واألردنية للعناصر اإلرهابية
يفسر المكاسب التي حققها
األجنبية ال��دور األساسي فيها ،هذا ما ّ
أي مكاسب في عمق
اإلرهابيون قرب الحدود ،وفشلهم في تحقيق ّ
المناطق السورية اآلهلة.

مع رو�سيا ح�صة الأ�سد و�أ�سد
لطالما كان موقف روسيا أحد أه ّم المؤشرات والنقاط التي تحتسب لصالح فريق
ض ّد اآلخر في األزمة السورية التي دخلت عامها الخامس ،وحازت على موقف موال
للجيش السوري وقتاله ض ّد االرهاب من جهة ،وعلى دعم النظام السوري الحالي
وأيّ ح ّل سياسي مرتقب ،وقد تدخلت روسيا في غير مرة في التأسيس لجلسات
حوار من أجل التمهيد للح ّل النهائي السياسي المفترض ان يتقدّم الحديث عنه بعد
التوقيع النووي مع إيران بشكل أكبر.
الرهان على إسقاط الرئيس السوري بقي حتى فترة غير بعيدة ،إال أنه في المقابل
وبأهمية ال تق ّل عن اإلصرار على إسقاطه ،كانت المساعي حثيثة ومتواصلة لتغيير
الموقف الروسي ،تماما ً بطريقة ال تق ّل جهدا ً واهتماما ً وتكريسا ً إلسقاط النظام في
سورية فتع ّرضت روسيا لضغوط شديدة ،بينها األزمة األوكرانية المفتعلة وجزيرة
القرم وتطوراتها والتحدي الروسي بقلب الموقف لصالحها مع اإلعالن الدائم عن
التمسك بثوابتها االستراتيجية وأساسها حلفائها اإليرانيين والسوريين من دون
الخضوع لرغبة الغرب في رؤيته للحلول بحيث ال تكون روسيا فيها شريكة كاملة
في الحلول.
العقوبات على روسيا من جهتها لم تؤثر في القرار الروسي االستراتيجي ،وبدأت
بعض الدول األوروبية رفع العقوبات عن بعض المصالح الروسية ورجال األعمال
والشركات لمصالح ال ترتضي إال أفضل العالقات االقتصادية المتبادلة ،وال يمكن
انتظار تنفيذ الخطط األميركية المبنية على وعود قد ال تثمر ،فعرف األميركيون انّ
ك ّل وسائل الضغط لم تعد ممكنة ،وأنّ ك ّل شيء يتقدّم بشكل ثابت.
جاء دعم بوتين األخير للرئيس السوري بشار األسد ،فأكد الرئيس استعداد
موسكو للعمل معه من أجل تمهيد الطريق إلى اإلصالح السياسي ،هذا الكالم الذي
قطع الطريق على ك ّل استغالل وتحريف توازى مع تصريحات ديبلوماسيين روس
تقصدت روسيا ربما حينها أن تترك المشهد مبهما ً أمام ما يمكن ان
عن الفترة المقبلة ّ
يكون فرصة لما سيعرض على روسيا من عروض تغيّر لعبة المنطقة.
إعالن الرئيس بوتين المتجدّد دعمه الرئيس األسد هو خيار روسي جاء في
توقيت تقول روسيا فيه انّ الوقت هو وقت الوضوح من أجل التوصل الى اتفاق
ح��ول األزم��ة السورية بشراكة األميركيين الذين أيقنوا انّ هناك استحالة ان
تحقق واشنطن وحلفاؤها اليوم متغيّرا ً قادرا ً أن يخرق الثبات الروسي والسوري
وااليراني بعدما بات التقدّم نحو ح ّل ملفات المنطقة بعد االتفاق النووي أقرب الى
الوصول الى حلول.
مشهد المنطقة بر ّمته يوضع على نار حامية في األروقة الديبلوماسية للدول
الكبرى ،في وقت يسابق التوقيع بين طهران والغرب ،فالمشهد الفلسطيني
والمبادرة الفرنسية أحد أبرز المتغيّرات المقبلة ،وهو وضع اختاره األميركيون
ليكون فرصة أمام «االسرائيليين» للحفاظ على ما يمكن لهم الحفاظ عليه من وضع
يمنع «إسرائيل» من االنحدار نحو التدهور بعد توقيع االتفاق مع ايران ،وما يمكن
له من ان يفرز قوى وينشر روحا ً من التحدي األكبر لـ»إسرائيل» الجديدة األضعف،
كذلك األمر بالنسبة إلى الملفين اليمني والسوري اللذين ورغم ك ّل ما يبدو من
تعقيدات يتجهان نحو الح ّل السياسي بطرق متد ّرجة.
الحسم الروسي هو موقف واضح يعبّر في نهاية المطاف عن قرار أخير أميركي
روسي تجاه الشراكة في الملفات المقبلة ،وهو اتفاق واضح على منطق جديد
ومشهد يتقدّم نحو المنطقة لروسيا فيه حصة األسد وأسد.
«توب نيوز»

في رومية حرب �سعودية
 المكابرة ليست عالمة قوة بل تأجيل االنهيار وتضخيم حجمه وتعظيم أثره. المسارعة إلى اإلق��رار بالخسارة وتقبّلها تحديد للخسائر وتهيئة لتح ّملالنتائج وثقة بالقدرة على تعديل الموازين.
 السعودية عالقة في عنق زجاجة عاجزة عن قبول هزيمتها في اليمن ،وفشلهامع «إسرائيل» في إسقاط التفاهم النووي ،ونهاية رهاناتها في سورية.
 تواصل السعودية المكابرة فيضحك عليها وليد جنبالط برهان فاشل فيالسويداء.
 تتح ّول من دولة تستعمل عميل يمني اسمه منصور هادي لتحقق أهدافها،إلى خزانة مال وترسانة سالح تعمل لكي يبقى هادي شريكا ً في الح ّل السياسي
اليمني.
 بدال ً من المبادرة إلى حلول إقليمية عبر مفاوضات مع إيران ،تذهب إلى حربخاسر ورابح ،ستتكسر فيها وتنهزم.
 األميركي استعمل الحروب السعودية كلها لكنه سيجعلها تدفع ثمنها كلهاخصوصا ً حرب المكابرة واإلنكار.
 مدّت السعودية يدها إلى الصحن األميركي بتمويل حرب نتنياهو داخلأميركا.
 بن نايف رجل األميركيين يخوض حرب إسقاط بن سلمان ،ويدعم المشنوقفي وجه الحريري.
 ريفي رجل محمد بن سلمان. في رومية حرب سعودية ـ سعودية.التعليق السياسي

�أحمد �سعدات ...الفل�سطيني العربي الأممي ...فانحنوا احترام ًا!
} نصار إبراهيم
سالم عليك يا أحمد الفلسطيني العربي األممي...
عاشق الوطن والحرية!
أحمد سعدات ،عمره عشرون اعتقاالً ...عشرون
قيداً ...وخمسون زنزانة ...من على برش زنزانته
ي��رى أبعد مما ي���رون ...فتنهض قبضته كالقدر
وتتوقد عيناه كنجمة الصبح في عتمة الليل...
هو أحمد الفلسطيني ...عنيد كصخرة ص ّوان...
رهيف ك��زه��رة ل���وز ...ه��ادئ كالبحر ...شاسع
كالسماء...
بحار فلسطيني شجاع...
هو أحمد العربي ّ
عند السارية دائماً ...فوق المِرقب ...يَعُ ّد نجوم
السماء ...ويهيّئ للنهار شفقا ً وفجراً...
هو أحمد الفلسطيني ...أحالمه ال تعرف حدوداً...
روح��ه على ك��ف��ه ...وم��ن هناك يصعد نحو ذرى
المقاومة...
هو أحمد العربي ...ال ينحني إالّ ليقبّل تراب وطن
بحجم سنبلة ...أو جبين رفيق عاد مستشهداً...
فيبكي دمعتين وينهض للمقاومة...
ه��و أح��م��د الفلسطيني يشتعل ال���رأس بلون
الثلج ...والعيون بروح الثورة ...ويمضي حامالً
أقدار شعبه أنشودة للحياة ...والمقاومة!
هو أحمد العربي ...يمشي خفيفا ً ثقيالً ...يج ّر في
قدميه القيود التي ج ّرها ذات يوم عمر المختار وهو
يصعد نحو أرجوحة الرجال...
هو أحمد الفلسطيني ...الغضب النبيل وصهيل
يغص باللصوص والجبناء...
الخيل في ليل
ّ
هو أحمد العربي ...يحاصره الحصار والقضبان

فال تطيق على عناده صبرا ً فتنثني ...تسيّجه
البنادق الخائفة ...فتهتز وال يهتز...
هو أحمد الفلسطيني ...القائد الفدائي ...يزرع
الورد على نافذة الزنزانة ويتحدّى :ج ّردوني من
فكرة الحرية إنْ استطعتم!
هو أحمد العربي الفلسطيني ...وري��ث القادة
الذين كانوا وما هانوا :الحكيم ،أبو علي مصطفى،
وديع ح��داد ،خالد أبو عيشة ،شادية أبو غزالة،
غسان كنفاني ،جيفارا غزة ،أبو أمل الزعتر ،أحمد
اليماني ،ربحي ح��داد ،محمود الغرباوي ...وك ّل
الشهداء...
ه��و أح��م��د الفلسطيني ...حيث ي��ك��ون تكون

القيامة ...فيموج البحر وتتوهّ ج السنابل وعدا ً
جميالً...
ه��و أح��م��د الفلسطيني ...ال��ع��اش��ق الناهض
من أعماق األرض ...هو الجليل والخليل ...غزة
والرملة ...اللد ونابلس ...يافا وحيفا ...رام الله
وجنين ...طولكرم وقلقيلية ...اليرموك وعين
الحلوة وال��وح��دات ...القدس وبيت ل��ح��م ...هو
المقاوم المستحيل ...هو الوطن الجميل...
هو أحمد الفلسطيني ...مع الفجر يصلّي« :ما
هَ ّم أن نموت في دويِّ صرخة الحرب ...إذا وجدنا
بعدنا من يحمل السالح ...يواصل الكفاح ...ويحمل
الثورة إلى النصر!»
وفي المساء يصلّي« :يا زهرة النيران في ليل
الجليل ...إما فلسطين وإما النار جيالً بعد جيل!»
ه��و أحمد الفلسطيني ...الثائر األك��ث��ر حرية
وبهاء في قيده وثياب السجن من ك ّل قادة الفنادق
واألمسيات الرتيبة ...هو األكثر احتراما ً من ك ّل
الزعماء واألم���راء ...هو كاشف العجز والتواطؤ
والهوان ...هو النبي الفلسطيني المقاتل...
هو أحمد األممي ...العاشق األزلي لإلنسان...
هو أمنيات األطفال بالفرح اآلت��ي ...أحالم النساء
بانتظار الحرية ...رغيف الخبز من أجل الحياة...
هو أحمد الفلسطيني العربي األممي ...عيناه
وطن ...وجهه صباح ...وقامته كرامة أمة كاملة...
هو أحمد الفلسطيني ...قد يقتلوه ...لكنهم من
المستحيل أن يهزموه ...ألنه أصبح فكرة...
هو أحمد سعدات األمين العام للجبهة الشعبية
لتحرير فلسطين !...فانحنوا احتراما ً لعاشق
الوطن والحرية!

خفافي�ش الظالم
} شهناز صبحي فاكوش
ثيابهم سود ،لثام وجوههم أسود ،راياتهم سود ،لوحاتهم والشارات التي ّ
تدل
عليهم سوداء ،أينما تجد جدرانا ً يلفها السواد في بعض الشوارع ،تعرف تماما ً
أنهم د ّنسوا أرضها ،إنهم طيور الظالم ،خفافيش الليل.
جاؤوا من الكهوف ،مسلكهم الظالم ،مساربهم الخنادق ،أه ّم أدواتهم التفخيخ،
السواد الذي يلفهم مصطبغ من قلوب الحاقدين الذين صنعوهم لتخريب األمة .أما
المواجهة فهي أبعد ما تكون عنهم ،الجبن خلقهم ،لذلك يواجهون الموت ببالهة.
تد ّربوا في غيابات الجهل فأغلقوا المدارس في وجه البنات ،مشهد يتك ّرر من
أفغانستان إلى رقة الرشيد ،وينفون عن أنفسهم أنهم من مفرخة «القاعدة»،
يقتلون ويك ّفرون ،وكأنهم أولياء أمر الدين الذي ال يفقهون،
ت ّبت أيديهم وهم في ركاب الظلم يعمهون ،ظنوا ومن وراءهم أنهم بالبطش
والقتل يطاعون ويط ّوعون ،قتلوا وهجروا ،حرقوا ورجموا ،قطعوا األيدي ،جزوا
الرقاب ،يحاصرون القرى ويمدّهم مشغلوهم بأعداد كبيرة من القتلة اإلرهابيين.
ها هم اليوم يحاولون ضرب السويداء ،والداعم بوضوح الكيان الصهيوني،
يداوي أكثر من ثالثة آالف مصاب منهم في مشافيه ،يفتح مخازن سالحه لهم،
والفواتير تتساقط من قطر برحابة مالية ،تصريف للسالح ،عملة صعبة تدخل
الخزينة.
القاتل والمقتول بعيدون عن أبنائهم ،يخططون ،وعمالؤهم ينفذون بغيبي ٍة ما
يريدون .وأبواقهم خارج الحدود تؤدّي دورها بجدارة ،معارضة كما يدّعونهم،
ومناصرين ،بينما هم في حقيقة األمر عمالء مأجورون.
مدن تحاصر ويقطع عنها الماء والكهرباء ،تلك دير الزور يفرضون عليها ظالم
قلوبهم منذ أشهر ،ويقطعون سبيل وصول الغذاء ومقومات الحياة ،حدث جاهلي
عانى منه المسلمون في صدر اإلسالم ،كيف يدّعي ممارسوه اليوم أنهم مسلمون.
يتك ّرر المشهد في أحياء من حلب ،من حمص ،والشعب الصامد الذي يدافع
اليوم عن أرضه وحريته ،إلى جانب القوات المسلحة ،يرسم أروع لوحات البطولة
صمودا ً وبسال ًة ،دفاعا ً عن األرض والسيادة.

تحاصر قرية حضر وره���ان الصهاينة ألج��ل التدخل ف��ي س��وري��ة بحجة
اإلنسانية ،يدعمون «النصرة» ،ومن دعوا أنفسهم بالمعارضة ،وير ّوجون أنهم
ضدّهم لسالمة أهل القرية المسلمين الموحدين .يحاولون زرع الفتنة ،ورمي
الشقاق بين األهل والوطن.
التدخل العسكري في أول��وي��ات األج��ن��دة الصهيونية المحتلة لفلسطين
والجوالن .والقرية صامدة بأهلها ،يقاتلون ض ّد إرهابيّي «النصرة» ،ير ّوج
الجنرال غادي أيزنكوت رئيس أركان العدو ،أنه قلق من الوضع في الجوالن ،وأنه
سيتخذ إجراءات لمنع وقوع مجزرة،
حجج أوه��ى من خيوط العنكبوت ،يحاولون عبرها التسلل إل��ى الداخل
السوري ،إال أنّ ر ّد الجيش العربي السوري وأهل حضر ،كان صفعة على وجه
العدو الصهيوني ،فهو يسيطر على التالل الواصلة بين أرياف درعا القنيطرة
ودمشق ما يق ّوي موقعه في الجنوب ،ويطيح بالرهان الصهيوني أرضاً.
الشعب يكتب قصة صموده ،يكتب سيرة للتاريخ عن تحريره ألرضه ،فهي
أرض ك ّل السوريين ،تل أبيض ،الحسكة ،عين العرب ،القنيطرة ،السويداء،
والجيش يسجل انتصاراته على ك ّل األرض السورية.
لن تنفعهم قذائف جهنم وال صواريخ أردوغان ،الرعب نسيه السوريون منذ
ثورتهم على المحت ّل الفرنسي ،والخوف يخشاهم ،أما الشهادة فهي قربان الوطن،
السوريون عرب مؤمنون ،أمة تطلب الشهادة لتكتب ألبنائها الحياة الكريمة.
أمة اعتادت الحياة في النور تستضيء بنور الشمس ،تكتب تاريخها على
صفحة السماء الصافية ،ال مكان فيها لإلرهابيين خفافيش الظالم .فهم يرتطمون
بجبروت الشعب األبي وجيشه المقاتل ،كما ترتطم خفافيش الظالم بالجدران
فتقع ميتة.
ذلك هو الفرق بين أصحاب الحق ،وبين التكفيريين الضالليّين ،نسور في العال،
وخفافيش في الظالم...

�سيناريو �صهيوني جديد:
الجي�ش يد الإرهاب ّيين ال�ضاربة ...والهدف؟
} حسن شقير



ما كان الفتا ً لألنظار في التطورات الميدانية
المتسارعة ف��ي س��وري��ة م��ؤخ��راً ،ك��ان تسعير
اإلرهابيين للجبهة الجنوبية فيها ،وذل��ك سبقه
ٌ
دخول صهيوني مباشر على
ورافقه ولحقه أيضاً،
خط هذه الجبهة ،من خالل مجموعة من الرسائل
الموجهة إل��ى بعض األطياف السورية في تلك
المنطقة ،وذلك تبعا ً الستراتيجية الكيان الصهيوني
في وأد األق��واس التي يمكن لها أن تكون مع ّد ًة
من قبل .الدولة السورية ومعها القوى المساندة
والشعبية في تلك المنطقة ،وذلك لتطويق إرهابيّي
جنوب سورية في أيّ معركة مقبلة الجتثاثهم...
تطورات هذه الجبهة ،تزامنت أيضا ً مع عزم
وحزم المقاومة والجيش السوري في القضاء على
ما تبقى من الحزام اإلرهابي ال ُمستنزف لـ»جبهة
النصرة» في القلمون وجبال السلسلة الشرقية،
وصوال ً إلى القضاء على رأس الحنش اإلرهابي في
جرود عرسال وجرود الجراجير وقارة السوريتين
على تخوم البقاع الشمالي...
أسئل ٌة كثيرة ال ب ّد من طرحها في ظ ّل تسارع
التطورات الميدانية:
 ما الذي يدور في رأس الصهاينة الداعم األوللإلرهابيين في الجنوب السوري؟
 وما عالقة القضاء على حزام «النصرة» فيالقلمون ،والبدء بتهشيم رأس اإلرهاب لـ»داعش»
في جرد عرسال والجرود السورية ...بتطورات
الجبهة الجنوبية؟
 هل ه��ذه المعركة المفتوحة م��ج�دّدا ً هناك،ستكون وجهتها دمشق؟ أم أنّ لها أهدافا ً خفية
وخلفية؟
 هل من سيناريو صهيوني جديد للجنوباللبناني في ضوء تطورات الجبهة المتاخمة له
عند الحدود مع سورية وفلسطين المحتلة؟ أم أنّ
ذلك الحراك اإلرهابي في الجنوب السوري ،أتى
كتعويض عن الخسارة الصهيونية المحتومة على
الحدود الشرقية والشمالية للبنان؟   
أسئلة كثيرة تفرض نفسها في ه��ذه األي��ام،
وخصوصا ً في ظ ّل الكباش الصهيوني مع المقاومة
والحاصل منذ أن ب��دأت ه��ذه األخ��ي��رة بتهشيم
استراتيجية الكيان الصهيوني في كيفية الحفاظ
على أمنه بُعيد انطالق ما ُس ّمي بـ»ربيع العرب»
في العام  ،2011وتحديدا ً بُعيد استعار الحرب
الكونية على سورية ،وذلك في خض ّم ذلك الحريق
العربي ...حيث أعادت الذراع اللبنانية المقاومة
االلتفاف على ذل��ك الطوق الصهيوني لتثبيته
حولهم...
منذ ذاك التاريخ يستحكم الصراع في هذه الدائرة
بالتحديد ،حيث يتركز ك ّل السعي الصهيوني ،عبر
أدوات��ه اإلرهابية المباشرة وغير المباشرة في
تطويع التطورات الميدانية في المنطقة بر ّمتها،
وذلك في سبيل خدمة نظريتهم األمنية تلك...
بالعودة إل��ى تلك األسئلة أع�لاه ف��إنّ الهلع
الصهيوني من بدء عملية القضاء على ذلك الحزام
اإلره��اب��ي على ال��ح��دود السورية  -اللبنانية،

لهو هلعٌ مب ّرر ،ذلك ألنّ وصول تلك العملية إلى
منتهاها ،ستكون تداعياتها سلبية جدا ً على تلك
النظرية الصهيونية في إشغال المقاومة من الخلف
واستنزافها وتشتيت قواها على ح ّد سواء...
مجموعة من السيناريوات التي يمكن أن تدور
في الرأس الصهيوني ،ج ّراء التطورات الميدانية
في تلك المنطقة ...تنطلق من محاولتهم التخفيف
من الضغط الحاصل على اإلرهابيين في منطقة
الحدود بين لبنان وسورية ،وذلك من خالل لفت
العين المقاومة م��ج�دّدا ً إل��ى جبهة الجنوب في
شبعا ،والتهديد اإلرهابي المتواصل من إمكانية
اختراقها ...فضالً عن إعادة تذكير المقاومة بأنّ
تهشيم حزام إرهابي في بقعة م��ا ...سيصاحبه
فتح أحزمة جديدة في تخوم العاصمة السورية،
والتي ُتعتبر أحد الخطوط الحمراء لدى محور
المقاومة باسره...
سيناريو ثانٍ قد ال يكون مغيّبا ً عن بال الصهاينة
في ظ ّل الحفاظ على نظرية الحماية تلك ،ينطلق من
خالل ما حاولوا تسريبه مؤخرا ً حول االستعدادات
الصهيونية لشنّ حرب جديدة على لبنان ،وذلك
عقب تلك ال��م��ن��اورات األخ��ي��رة ال��ت��ي ج��رت في
داخل الكيان ،والتي حاكت سيناريو مواجهة مع
المقاومة ،وكان الفتا ً فيه التركيز على عملية تهجير
مليونية للسكان ،وتحديدا ً من الجنوب اللبناني،
والذي أعقبه ر ّد من السيد حسن نصرالله بتهجير
الماليين من الصهاينة في مقابل ذلك...
ما الجديد في هذا التهديد الصهيوني ،وهل يمكن
أن يُربط بما جرى ويجري في الجبهة الجنوبية
مع سورية بر ّمتها؟ وهل تجلّى بإقامة «الجدار
الطيّب» اإلرهابي على تخوم الجوالن المحت ّل،
والذي يمتلك وظيف ًة مزدوجة لدى الصهيانية في
الحماية واالستنزاف على ح ّد س��واء ...وهذا كان
على حساب قواعد االشتباك األساسية مع الدولة
السورية ،والتي كانت ترعاها قوات «أندوف» في
الجوالن ...وذلك لحساب اإلرهابيين على مرأى
العالم بأسره!!
ب��ال��ع��ودة إل���ى ال���س���ؤال اآلن����ف ال��ذك��ر ح��ول
السيناريو الصهيوني الثاني ،فهل يمكن للعقل
الصهيوني  -الالهث عن األمن في جميع نواحي
طوقه  -أن يكون قد أع ّد سيناريوا ً مشابها ً لجنوب
لبنان ،ل��ذاك ال��ذي حاكه في الجوالن السوري؟
وذل��ك ربما يكون بتصعيد عسكري صهيوني
مفاجئ مع لبنان ،وال��ذي يبغي من خالله تنفيذ
مخططه التهجيري المذكور ،بأن ِيفرغ الجنوب
من سكانه ومن قات «يونيفيل» على ح ّد سواء،
وذلك كمقدّمة لتسهيل عبور اإلرهابيين من الطرف
اآلخر للحدود مع سورية نحو الجنوب اللبناني،
وذلك لتحويل المعركة البرية ،من معركة أولية مع
الصهاينة إلى معركة مع اإلرهابيين أنفسهم على
أرض الجنوب اللبناني؟ وهل يبتعد ذلك عما يُعلن
بشكل مستم ّر عن اكتشاف بعض اإلرهابيين ضمن
الالجئين السوريين ،وما تحويه هواتفهم النقالة
من خرائط وإح��داث��ي��ات؟ وبالتالي ف��إنّ الكيان
الصهيوني يفترض أنّ ه��ذا السيناريو سيقلب
المعركة رأس �ا ً على عقب في المنطقة بر ّمتها...

بحيث أنّ ذلك سيحقق له حلم االنتصار على الذراع
المستعصية.
هذا المخطط الصهيوني ،والذي يعلم الصهاينة
قبل غيرهم بأنه ال ب ّد للمقاومة من أنها قد وضعته
في حسبانها ،وذل��ك من البدايات األولية للدعم
الصهيوني للجبهة اإلرهابية الجنوبية في سورية،
وذلك كونها ترتبط ارتباطا ً جغرافيا ً مع الجنوب
اللبناني ...ألجل ذلك كله فإنّ تسعير تلك الجبهة،
إنْ لجهة السويداء أو القنيطرة ،وتزايد الضغوط
على طائفة الموحدين الدروز هناك ،وذلك من خالل
اإلرهابيين المرتبطين بالكيان الصهيوني ...يمكن
أن يكون يهدف إلى وضع سيناريو صهيوني آخر،
في وجه المقاومة ،وذلك إللزامها بالدفاع مقابل
اإلرهابيين ،وم��ن على جبهة ع��ري��ض��ة ...وذل��ك
كتعطيل مسبق أليّ تفعيل الستراتيجية التحرير
والتي قد تفكر فيها المقاومة ،أقله في ما تبقى من
أراض محتلة في مزارع شبعا ...والمتخامة لتلك
ٍ
الجبهة الساخنة في سورية.
في الخامس عشر من هذا الشهر ،كتب شاوول
يشاي (مدير قسم األبحاث في معهد السياسة
واالستراتيجيا التابع لمركز هرتسيليا ،ونائب
رئيس مجلس األم��ن القومي س��اب��ق�اً) ف��ي «ذي
جيروزالم ربورت» مقالة تحت عنوان «سيناريو
حرب لبنان الثالثة بين اسرائيل وح��زب الله»،
يخلص فيها إل��ى «أنّ ل��دى الجيش اإلسرائيلي
القدرة على هزيمة تنظيم حزب الله في ساحة
المعركة إذا أُمر بذلك ،ليس من أجل تحقيق هدوء
موقت فحسب ،بل من أجل إحداث تغيير حقيقي
في الميزان االستراتيجي للقوى على الجبهة
الشمالية» ،رك��زوا على هذه الجملة األخيرة من
كالمه!
ّ
وبغض النظر عن قدرة أيّ من
خالصة القول،
هذه السيناريوات الصهيونية في تسعير الجبهة
الجنوبية في سورية ،فإنّ المقاومة ومعها الجيش
السوري ،ومحور الممانعة بأسره سيبقي ميزان
الربح االستراتيجي لصالحهم ،إنْ لناحية تكريس
الثالثيات الذهبية في المنطقة كلها ،وذل��ك في
مواجهة األنواع المستحدثة من التهديدات اإلرهابية
المتكاملة والمتكافلة مع الكيان الصهيوني ،وكذلك
في ارتداد الكرة اإلرهابية على أصحابها في التأثير
والضغط على وحدة النسيج الشعبي والوطني في
المنطقة بغية تفكيكها ،وذلك مردّه ،إلى أنّ عامل
الزمن يفضح زيف «ضمانات» اإلرهابيين لبعض
الشرائح الشعبية ،والتي ستزداد قناعة يوما ً بعد
يوم ،بصوابية خياراتها االندماجية مع أقرانها
الوطنية ،كونه البديل الوحيد لتشيكل شبكة
األمان لها ...ال بل أنّ بعض هؤالء قد فهموا الرسالة
الصهيونية جيداً ،والتي وصلتهم مع ّمد ًة بالدم في
جبل السماق في إدلب...
لقد كتبت يوما ً  -في معرض السرد لكيفية
تحويل محور الممانعة ،التهديد ال��ذي أصابه
إلى فرصة ،مقال ًة بعنوان «ح��زب الله وجيوش
الممانعة ...شكرا ً لكم» ،فهل سيُعاد «الشكر»
مجدّداً؟
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�شحاذون عبر التاريخ
من فرن�سا وبريطانيا والباب العالي!...
} د .سلوى خليل األمين
من أعطاهم الحق في أن يكونوا شحاذين باسم لبنان والمواطن
اللبناني؟ من منحهم الحق إلعالء الصوت فجورا ً وفبركات إعالنية
من أج��ل امتالك المال والسلطة التي منحت لهم عن طريق شراء
أص��وات الناخبين بوسائل معروفة؟ هل أصبح الوطن والمواطن
اللبناني سلعة في سوق نخاستهم يبيعونه ويشترون به المناصب
التي تخ ّولهم الصراخ وإعالء الصوت باسم حرية الوطن وسيادته
واستقالله؟ عجبا ً لهكذا شعب يقبل بهكذا مسؤولين يشترونه
بحفنة من الدوالرات المشروطة باإلذعان وبيع الضمائر ،وأخيرا ً
ال أخرا ً استغفال المواطن والضرب بعرض الحائط بكرامته وكرامة
الوطن!
تبا ً لكم أيها األنجاس المناكيد ،شياطين الغفلة ،وزعماء الدهر
المنكوب بهكذا قادة معبودهم المال حين الوطن على شفير الهاوية
وال�م��واط��ن يشكو الفقر وال�ع��وز وال �م��رض ،فلو شرحنا أصولكم
وأنسابكم لوجدناكم كما أولئك الذين يطعمونكم ال��دوالر ،مغلفا ً
بأمر اليوم المذ ّل ،الحامل ك ّل العار لوطن األرز لبنان ،كما حصل
مع أسيادكم وم��ن سبقكم الحاملين العار ألم��ة العرب بأحالفهم
المستمرة مع «إسرائيل» ،ومع ك ّل من تآمر على فلسطين وجعلها
«وطناً» لبني صهيون وشوكة في خاصرة دول الصمود والتصدّي
وعلى رأسها سورية والمقاومة في لبنان.
لم يكن مفاجئا ً للبنانيين ما ظهر من وثائق «ويكيليكس» ،فاللبناني
المرت َهن لخارج الحدود والمتاجر بقضايا الوطن والشعب هو هو
منذ آالف السنين ...شحاذ مال وعميل محترم ببدلة غالية الثمن،
فلو اطلع أحدكم على وثائق المح ّررات البريطانية أو الفرنسية التي
ح ّررت كوثائق دامغة في عهد االنتداب الفرنسي والبريطاني وقبله
االحتالل العثماني لعرف الكثير الكثير مما هو جار اليوم ومكتشف
لدي من نسخ الوثائق
في وثائق «ويلكيليكس» ،سأعرض مضمون ما ّ
الفرنسية التي ت ّم اإلفراج عنها بقانون يحتم التح ّرر منها بعد مرور
زمن على تخزينها ،وسأعطي أنموذجا ً لما ورد في بعضها:
ـ «وثيقة رق��م  32م�ح� ّررة ف��ي أي�ل��ول ال�ع��ام  :1709مرسلة إلى
أفندينا وولي نعمتنا المفخم «لن أذكر اسم ُمو ّقع الرسالة» :يقول
فيها ... :فبعد تقبيل األي��ادي واألق��دام وال��دع��اء لسعادتكم بدوام
العز وخلود األنعام آمين يا رب العالمين ...إننا في جبل لبنان ندين
بدين النصرانية الكاثوليكية وحايطتنا األع��داء من ك ّل جانب وهل
قدر صاير علينا أكالف زايده ...نترجا من مقامكم العليه أن تنعمو
علينا في شوية من الدرهم حتى نستند بها وما لنا إال الله وسعادتكم
ألخ».
ـ وثيقة ح ّررت في  9آيار  1712مرسلة من بيروت :جناب الغالي
حضرة أفندينا الوزير المحترم أدام الله لقاه آمين «ولن اذكر اسم
ُمو ّقع الرسالة أيضاً» وفيها:
بعد تقبيل األي��ادي واألق ��دام وال��دع��اء لسعادتكم ب��دوام العز...
أرسلنا إلى أفندينا وولي نعمتنا سلطان السالطين عز نصره ودام
ملكه ...تنعمو على عبدكم بخلعة شريفة لنفتخر بها بين هذه األمم،
ومعلوم سعادتكم أننا هل ق��در صاير علينا خصاير وأك�ل�اف...
فالمرجو دايما أال تخرجونا من الخاطر الشريف مع أن��ه يحدث
خدمه تشرفونا بقضاها الخ...
وثيقة ثالثة تبدأ بالذ ّل ومطلعها ... :يعرض لدى سيادتكم السامية
الشرف بعد تقبيل الركاب السعيد هو أني عبدكم ...بأنه في اليوم
العشرين من شهر كانون األول  1753انتقل إلى رحمته جدي الذي
تشرفت السدة الملوكية بخدمة عز التاج العلي ترفعه إلى رتبة ...وال
وارث شرعي يرث أمريته سواي ومن حيث أني ال أقدر أنجح إن لم
أحوز الشرف الملوكي الذي كان مشرفا ً به جدي إلخ...
هذه الوثائق الموجودة في مكتبتي والتي ت ّم الحصول عليها من
فرنسا التي أفرجت عن أصولها كما هي عادة الدول التي تفرج عن
وثائقها أو إتالفها كما هو متعارف عليه في الدول التي تتقن األصول
المعرفية السياسية ،لدرجة أنّ ك ّل من يخون وطنه يظ ّن أنه بمنأى
طي الكتمان ،لهذا
عن «كشف المستور» ،وأنّ أفعاله الخيانية ستبقى ّ
يبيع ويشتري بالوطن والمواطن عبر ب��ازارات تتقنها السفارات
المعتمدة ،التي تتقن إدخال بعض الناس في دائرة العمالة وخيانة
الوطن ،أكانوا من رجال السياسة «رؤساء ووزراء ونواب» أم رجال
إعالم وأصحاب مؤسسات صحافية ،أم من أهل الثقافة والجمعيات
األهلية أم من جماعة أصحاب المؤسسات االقتصادية ،أم من أهل
البلد المرموقين اجتماعياً ،والهدف :إما الحصول على المعلومات
التي تخ ّولهم الدخول إلى الوطن من الباب العريض ومصادرة الرأي
والحرية عبر مصادرة الصحف لصالح سياساتهم الخرقاء ،وإما
خراب الوطن وتفتيته وتقسيمه عبر بث الفتن الطائفية والمذهبية،
عبر السير بالشعار االستعماري « ف ّرق تسد» إلى نتائجه المرجوة،
وه��ذا ال��ذي ن��راه مستمرا ً في لبنان منذ العهد العثماني ال��ذي علق
األح��رار على المشانق ،حيث أنّ زعماء اليوم المرتهنين لدوائر
المال والقرار السعودي والقطري أمروا بتحويل الساحة التي أعدم
فيها أولئك األح��رار وتغيير اسمها من ساحة الشهداء إلى «ساحة
الحرية».
أي س�ي��ادة ي��داف�ع��ون ،وهم
أي حرية يتكلمون ،وع��ن ّ
ت��رى ع��ن ّ
الذين ساهموا في تفعيل القرارات الدولية من الـ 1559إلى 1701
التي عرقلت المسارات الوطنية وساهمت في تخفيف ال��وطء على
العدوان «اإلسرائيلي» للبنان في العام  2006مح ّملة عواقبه إلى
حزب الله ومقاومته الشريفة التي أحرزت نصرا ً مظفرا ً للبنان رفع
رؤوس العرب بين شعوب العالم قاطبة ،بما فيها شعوب الخليج،
حين ساهم المرتشون بالمال السعودي إلى المزايدة على انتصار
المقاومة وطالبوا بنزع سالحها ،إضافة إلى وقوفهم ض ّد عروبة
سورية ومساهمتهم في تمزيقها ،وقبلها في الموافقة على احتالل
العراق ،واليوم يب ّررون الحرب على اليمن ويساندون خراب ليبيا
وت��ون��س وزع��زع��ة ك�ي��ان م �ص��ر ...وك�� ّل ذل��ك م��ن أج��ل ال�م��ال الذي
بأي صلة.
يتوسلونه عبر رسائل ال ّ
تمت إلى نظافة ضمائرهم ّ
ّ
فأين نحن من م��اض عريق سجل في سجالته ت��واري��خ القادة
األبطال من عظماء هذه األمة من يوسف العظمة إلى فارس الخوري
إلى سلطان باشا األطرش إلى ابراهيم هنانو إلى أنطون سعاده الذي
أعدموه ألنه رفع الصوت عاليا ً بالقول« :نحن نرى الحياة حرية
وعزا ً وال نراها غير ذلك قط» ،إلى جمال عبد الناصر الذي قال« :ما
أخذ بالقوة ال يستر ّد بغير القوة» ،إلى حافظ األسد الذي طالما ردّد
قوله عن «إسرائيل»« :مثل هؤالء ال يقفون عند ح ّد وال يرعون إذا لم
تردعهم الشعوب المؤمنة بحقها».
ل�ه��ذا يجب ال�ق��ول وب��ال�ص��وت ال�ع��ال��ي :أي��ن نحن ال�ي��وم م��ن دعم
ق��ادة عظماء أب��وا اإلذع��ان واالنبطاح أم��ام جبروت المال والسلطة
الكونية وتمنطقوا بالنضال طريقا ً إلى الحرية والسيادة والحفاظ
على االستقالل ،وهم يتمثلون اليوم بالرئيس الدكتور بشار األسد
وسماحة السيد حسن نصرالله القابضيْن على الجمر الحامليْن
الحق راي��ة تعلو وال تنهزم ،والزعيم الوطني ال��ذي لم يمالئ ولم
يخادع وحمل كلمة الصدق مسارا ً ومسيراً ،العارف حدود الخصام
والوفي للصداقة القائمة على تأمين سيادة الوطن الحقيقية التي
ال تشرى من سوق النخاسة ،عنيت الجنرال ميشال عون ،بحيث
يقفون علنا ً ض � ّد توليه رئ��اس��ة الجمهورية ،وي�خ��اف��ون م��ن طرح
األمر على االستفتاء الشعبي ،ألنهم يعرفون خبايا أنفسهم القائمة
على خداع الناس والتهويل عليهم ،والسبب هو خوفهم من كشف
فسادهم وإفسادهم الذي لم يلوث أحرار هذا الوطن.
شكرا إلدارة «ويكيليكس» التي فضحتهم بالعلن ،علما ً أنّ أعمالهم
مكشوفة ،ومساراتهم ال تخفى على أحد ،وقصورهم ومؤسساتهم
شاهدة على جيوبهم المتخمة بالمال الذي ال يعرف النظافة ،نظافة
الضمير ونظافة المواطنة ،لهذا ال يحق لهم بعد اآلن إعالء الصوت
والمجاهرة بالحرية والسيادة ألنهم شحاذون بالفعل ...وعن سابق
تص ّور وتصميم.

